Hiippa 8/2017
Kaksijakoinen vuodenaika
Hyvä työtoveri kirkon työssä,
Syksy on omasta mielestäni vuodenajoista kaksijakoisin. Kuulaat, aurinkoiset päivät sekä keltaisen,
punertavan ja ruskean sävyttämät maisemat ovat kauneudessaan verrattomia. Toisaalta kolean sateen
kastelema pimeys, joka imee kaiken valon ja jota tuulen tuiverrus korostaa, saa harvoin ihastelua
osakseen. Tällaista syksy on - kauneutta ja rujoutta, häivähdys menneestä kesästä ja ounastelua yhä
syvenevästä pimeydestä.
Syksyyn pätee sama kuin ylipäätään elämään, myös työhön: emme voi valita itsellemme vain sitä, mikä
on miellyttävää, vaan on suostuttava myös siihen, minkä mieluummiin sivuuttaisimme. Joskus kaikki
sujuu itsestään ja omalla painollaan - kuin leikki, kuten sanonta kuuluu. Toisinaan taas vastukset
seuraavat toisiaan ja voimia koetellaan.
Kirkon työtä on aina luonnehtinut ajatus, että sen varsinainen tekijä on itse Jumala, joka on kutsunut
meidät ihmiset työtovereikseen. Tämä näkökulma muistuttaa, että työllämme ja elämällämme ei ole
merkitystä ainoastaan silloin, kun aurinko paistaa ja asiat sujuvat. Jumala lahjoittaa niille merkityksen
myös syyspimeyden ja hankaluuksien keskellä.
Toivotan syksyysi, elämääsi ja työhösi Jumalan siunausta.
Tapio

Rukous
Kirkkojen maailmanneuvoston Season of Creation, syyskuun alusta lokakuun 4. päivään kestävän
luomakuntajakson rukous:
Me ylistämme sinua, Isä, kaikkien luotujesi kanssa,
jotka ovat väkevästä kädestäsi lähtöisin.
Ne ovat sinun, ja ne ovat täynnä läsnäoloasi ja hellyyttäsi.
Ole ylistetty!
Jumalan Poika, Jeesus,
sinun kauttasi kaikki on luotu.
Sait muotosi Marian äidinkohdussa,
tulit osaksi tätä maata
ja katsoit tätä maailmaa ihmissilmin.

Tänään elät jokaisessa luodussa
ylösnousseen kunniassasi.
Ole ylistetty!
Pyhä Henki, joka valollasi
suuntaat tätä maailmaa kohti Isän rakkautta
ja saatat luomakunnan valitushuutoa,
elä sydämissämme
ja innoita meitä hyvään.
Ole ylistetty!
Herra, kolmiyhteinen Jumala,
äärettömän rakkauden ihmeellinen yhteys,
opeta meitä mietiskelemään sinua
maailmankaikkeuden kauneudessa,
jossa kaikki puhuu meille sinusta.
Herätä meissä ylistystä ja kiitollisuutta
jokaisesta luomastasi olennosta.
Anna meille armo tuntea olevamme läheisesti yhtä
kaiken olemassa olevan kanssa.
Rakkauden Jumala, näytä meille paikkamme tässä maailmassa
kiintymyksesi välikappaleina
kaikkia tämän maan olentoja varten,
jotta et unohtaisi niistä yhtäkään.
Valaise heitä, joilla on valtaa ja rahaa,
jotta he eivät lankeaisi välinpitämättömyyden syntiin,
jotta he rakastaisivat yhteistä hyvää, edistäisivät heikkojen asiaa
ja pitäisivät huolta tästä asuttamastamme maailmasta.
Köyhät ja maa huutavat:
Herra, pidä meistä kiinni voimallasi ja valollasi,
jotta suojelisimme jokaista elämää,
jotta valmistaisimme parempaa tulevaisuutta,
jotta valtakuntasi,
oikeudenmukaisuuden, rauhan, rakkauden ja kauneuden valtakunta tulisi.
Ole ylistetty!
Aamen.
Laudato si' - Paavi Franciscus

Johtamisforum - Muutos
mahdollisuutena
Espoon hiippakunnan kirkkoherrat, seurakuntien
ja seurakuntayhtymien talous- ja muu johto sekä
lähiesimiehet kokoontuivat toista kertaa
yhteiseen Johtamisforumiin. Tilaisuus järjestettiin
tiistaina 12.9.2017 Keravan kirkolla ja osallistujia
oli yli 150.
Anssi Tuulenmäki Keravan kirkkosalissa

Aamupäivällä yli-innovaatioaktivisti Anssi Tuulenmäki haastoi johtajia uudenlaiseen ajatteluun otsikolla
"Muutos mahdollisuutena". Iltapäivällä Tulevaisuuskomitean mietinnön haasteita ja mahdollisuuksia

johtamiselle kirkossa otsikolla "Johtajuus uudistuu ja uudistaa" kävivät osallistujien kanssa läpi KTT,
dosentti Paula Kirjavainen ja piispa Tapio Luoma. Päivä päättyi Keravan seurakunnan pappien
toimittamaan viikkomessuun.
Lue lisää

LAPE -tietoa
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma on
hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on
uudistaa lapsille ja perheille suunnattuja
palveluita. Ohjelman keskiössä ovat lasten
oikeudet ja vanhemmuuden tuki sekä
eriarvoisuuden vähentäminen. Uudenmaan
alueella Lape-maakuntahankkeita on kaksi:
Uudenmaan Yhdessä olemme enemmän -hanke
ja pääkaupunkiseudun Lapsen paras – Yhdessä
enemmän -hanke. Uudenmaan Lape-hankkeesta
löydät lisätietoa www.lapeuusimaa.ﬁ ja PKS
Lape-hankkeesta www.socca.ﬁ. Hankkeiden
uutiskirjeet pääset tilaamaan nettisivujen kautta
ja löydät myös lisätietoa kehittämistyöstä sekä
työpajoista. Lape Uudenmaan muutosagenttina
toimii Hanna Tiirinki ja Lape Uusimaa löytyy
myös Facebookista. PKS Lapen muutosagenttina
toimii Tiina Turkia.

Rukousaamiaiset 2017
to 5.10. klo 9.00
Ravintola Henricus, Espoon keskus (Kirkkokatu
16 A, 02770 Espoo)
Teemana moniuskontoisuus ja missio.
Haastateltavana piispainkokouksen pääsihteeri
Jyri Komulainen
to 2.11. klo 9.00
Cafe Peroba, Leppävaara (Laturinkuja 10, 02650
Espoo)
Teemana työhuvinvointi (tässä ei ole
kirjoitusvirhettä!). Haastateltavana toimitusjohtaja
Pia Adlivankin Linnanmäeltä.

ti 5.12. klo 9.00
Tuusulan uusi seurakuntakeskus (Rykmentintie 34, Tuusula)
Teema avoin. Jokaisen tilaisuuteen mahtuu mukaan 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoittauminen:
ilmo.espoo@evl.ﬁ, ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen.
Tule mukaan innostumaan!

Rukousaamiaisella Lohjan Café Laurissa 5.9.2017 Heikki Nenonen (KUA) johdatteli pohtimaan mitä on rakenteellinen synti.

Hengellinen ohjaus Espoon
hiippakunnassa
Hengellisen elämän päivä piispa Tapio
Luoman johdolla Otaniemen kappelilla
tiistaina 3.10.2017. VIELÄ EHDIT
ILMOITTAUTUA!

"Ettekö huomaa, että Jeesus Kristus on teidän
keskellänne?" 2. Kor. 13:5

Päivän aikana pohditaan omaa itseä, hengellisyyttä ja jaksamista, työtä sekä oman työyhteisön
hengellistä elämää. Päivän ohjelmaan kuuluu rukoushetki, pyhiinvaellus, hiljaisuutta, yhteistä pohdintaa
ja messu.
Päivän ruokailukustannukset 25€. Ilmoittautuminen: ilmo.espoo@evl.ﬁ

Arkiretriitti marras-joulukuussa 2017
Arkiretriitissä hiljennytään päivittäin raamatuntekstien ääressä ja kokoonnutaan kerran viikossa
jakamaan ajatuksia ja kokomuksia.
Ryhmä kokoontuu tuomiokapituliin, Kirkkokatu 10, perjantaisin klo 15-16.30. Ensimmäinen
kokoontuminen on 3.11. ja viimeinen 15.12. Myös skype-yhteys on mahdollinen.
Ilmoittautuminen 30.10. mennessä os. kati.pirttimaa@evl.ﬁ
Hengellisen elämän verkoston päivä
to 5.10. Espoon tuomiokirkkoon ja Kirkonkymppiin. Pyhiinvaellus ja labyrintti hengellisen ohjauksen
välineinä. Jos olet kiinnostunut verkostosta, ota yhteyttä asiantuntija Kati Pirttimaahan.
Hengellisen elämän päivät 2018
Vuonna 2018 piispan ohjaamat hengellisen elämän päivät 25.5. ja 2.10. Tarkemmat tiedot ja paikat
myöhemmin.

Vältä joutokäyntiä
Espoon hiippakunnan rippikouluvastaavien
koulutuspäivä Kauklahden kappelilla torstaina
16.11.2017. Kysy lisää asiantuntija Mika
Nurmelta.
Lue lisää

Istunnon päätökset

Istuntoaikataulu

Tuomiokapitulin nimi tulee latinan sanoista
domus capituli. Domus tarkoittaa taloa ja capituli
lukukappaletta. Jo varhain historiassa piispa
kokoontui työtovereidensa kanssa
tuomiokapituliin lukemaan raamatunkappaleita ja
rukoilemaan. Jokainen tuomiokapitulin istunto
aloitetaan edelleenkin raamatunluvulla.

Istunnon käsittelyyn tulevat asiakirjat on
toimitettava tuomiokapituliin viimeistään istuntoa
edeltävän viikon maanantaina.

Tuomiokapituli kokoontui 19.9.2017. Istunnossa
luettiin Sirakin kirjasta:
Älä turvaa siihen, mitä omistat,
älä sano: "Minä tulen omillani toimeen."
(Sir. 5:1)

Lue lisää

Lue lisää
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